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De ene foliekas is de andere niet

Het Nederlandse klimaat is grillig: wind, hagel, felle zon en nachtvorst kunnen de teelt behoorlijk beschadigen. Om een strop te voorkomen, 

 biedt Rovero kwekers verschillende mogelijkheden. Uit eerdere verhalen over de – voor boomkwekers meest geschikte – volledig te openen foliekas 

Rovero Roll Air, werd al duidelijk dat de ene foliekas de andere niet is. Maar boomkwekers hebben meer keus, stelt Jan van Hemert van Rovero.

Auteur: Guus van Rijswijk

‘Een kas die vriendelijk is  
voor de groei van planten  
en werkomstandigheden  
van mensen’
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‘Folietunnels met rechte zijwanden, bijvoor-
beeld, bieden boomkwekers ook veel voor-
delen’, aldus Jan van Hemert. ‘Dat is een veel 
gebruikt type met afnemers in de hele wereld. 
En niet voor niets, want dit type kas biedt 
boomkwekers vele voordelen. Denk aan meer 

volume in de kas, waardoor bomen en planten 
voldoende ruimte krijgen om te groeien. Vooral 
voor hoge en klimmende gewassen bieden de 
rechte wanden voordeel. Daarnaast zorgt dit 
voor betere werkomstandigheden voor kwe-
kers.’

Diverse beluchting
Van Hemert wijst op de diverse soorten luch-
ting van de gevels die voor boomkwekers 
van belang zijn. ‘Denk daarbij aan oprolbare 
luchting, of zakkende luchting van boven naar 
onder. Bij die laatste variant lucht je op een 
hoger punt in de kas, waardoor de warmte 
eruit getrokken wordt. Dat wordt in de boom-

kwekerijsector het meest toegepast. Ook is het 
mogelijk om deze folietunnels te voorzien van 
een beweegbare nokluchting.’

Twee kassen aan elkaar
De rechte zijwand heeft meer voordelen, aldus 
Van Hemert. ‘Je kunt de folietunnel aan een 
goot koppelen. Door de rechte wand is het 
mogelijk om twee of meerdere kassen te kop-
pelen en tegen elkaar aan te bouwen. Op die 
manier kun je een groter blok opbouwen en 
het regenwater opvangen.’ Klanten zijn het 
meest enthousiast over de ruimte in de kas 
en over het klimaat dat er heerst, vertelt hij. 
‘Bij zo’n gekoppelde tunnel heb je veel meer 
ruimte in de kas.’

‘Bij zo’n gekoppel-
de tunnel heb je 
veel meer ruimte 
in de kas’
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‘Vooral voor hoge 
en klimmende  
gewassen bieden 
de rechte wanden 
voordeel’

Op maat gemaakt om sneeuwvrij te houden
Tunnels worden ook op maat gemaakt, vertelt Van Hemert. Vrij nieuw in het programma is de 
tien meter brede 1000 Gothic-tunnelkas, met een spits toelopend gotisch dak. ‘Die is speciaal 
ontwikkeld voor een kweker in Zwitserland, die kampte met sneeuwbelasting op zijn kas. Door 
het spitse dak blijft de sneeuw minder makkelijk op het dak liggen. Deze kas is ook bij kwekers 
in de Scandinavische landen populair.’

Wel uv-licht, minder straling
De tunnels worden standaard geleverd 
met heldere of diffuse Solar EVA-folie.  
Beide folies zijn uv-gestabiliseerd, heb-
ben een anticondenstoevoeging en zijn 
thermisch. 
Heldere folie wordt meestal gebruikt voor 
overwintering en vervroegen. Ook in  
gebieden met een lagere lichtstraling 
wordt meestal gewerkt met heldere folie. 

‘Met diffuse folie wordt het licht meer ver-
spreid en komt er minder diverse straling 
op het gewas, dus is er minder verbran-
ding van het gewas. Door de verstrooiing 
van het licht ontstaat er geen schaduw 
en is het licht uniform. Dat is goed voor 
de groei en het afharden van de planten. 
Precies wat de meeste boomkwekers 
nodig hebben.’
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